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วััสดีีค่่ะท่่านผู้้�อ่่านที่่�รัักทุุกท่่าน กลัับมาพบกัันใน HuaChiew
Healthcare ในปีี นี้้�เป็็ นฉบัับที่่� 2 ของปีี 2562 แล้้วนะคะ และทาง
ทีีมงานได้้รวบรวมความรู้้�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพและเรื่่�องราวต่่างๆ มากมาย
ที่่�เป็็ นประโยชน์์กัับท่่านผู้้�อ่่านทุุกท่่าน ปัั จจุุบันั โรงพยาบาลหััวเฉีี ยว
ยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาคุุณภาพการรัักษาอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อเป็็ นที่่�พึ่่�ง
ของประชาชนทุกระดับฐานะ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ
ให้โ รงพยาบาลหัว เฉี ย วดูแ ลท่า น รวมถึง คนที่ ท่า นรัก ซึ่ง เป็ น แรง
ผลักดันท�ำให้โรงพยาบาลหัวเฉียวไม่เคยหยุดนิง่ ในการพัฒนาศักยภาพ
จนถึงปั จจุบนั
โรงพยาบาลหัวเฉี ยวยังคงวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือทางการแพทย์ อาคารสถานที่ และระบบคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ โดยโรงพยาบาลได้เปิ ด 6 ศูนย์บริการทางการแพทย์
ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูก
และข้้อ ศููนย์์จัักษุุ ศููนย์์แม่่และเด็็ก และศููนย์์ทันั ตกรรม พร้้อม
ทีีมแพทย์์หลากหลายสาขา เพื่่�อเป็็ นโรงพยาบาลที่่�รัักษาโรคซัับซ้้อน
โรครัักษายาก (ระดัับตติิยภููมิิ) ในหลากหลายสาขาได้้
ในปีี นี้้�โรงพยาบาลหััวเฉีียวครบรอบการก่่อตั้้�ง 81 ปีี เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤษภาคม
ค่ะ ซึ่งในวันครบรอบได้รบั เกี ยรติจาก ดร.วิเ ชี ย ร เตชะไพบู ล ย์
ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ และ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล
ประธานกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลหัว เฉี ย ว เป็ น ประธานใน
พิธีสงฆ์ และเยี่ยมชมสถานที่ท่ีปรับปรุ งใหม่ ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการ
(ศูนย์แล็บ) ห้อง Fitness และศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด พร้อมจัด
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กิจกรรมเสวนาพิเศษเพื่อให้ความรูแ้ ก่ประชาชน เรือ่ ง “ความก้าวหน้า
ศูนย์ศลั ยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว” โดยมีประชาชนให้ความสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง อีกทัง้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ด้วยค่ะ
HuaChiew Healthcare ฉบับ นี ้จ ะพาทุ ก ท่ า นมาท�ำ ความรู ้จัก
ศูนย์ศัลยกรรม ถึงศักยภาพในการรักษาที่ครบถ้วน ให้บริการตรวจ
วินิจฉัยรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง โดย
แพทย์ผชู้ ำ� นาญการที่มีประสบการณ์ อีกทัง้ ยังมีการผ่าตัดส่องกล้อง
ซึง่ เป็ นการผ่าตัดสมัยใหม่ท่ชี ว่ ยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื ้ นตัวเร็ว ทัง้ ยังใช้
ระยะเวลาในการพัักฟื้้�นน้้อยกว่่าการผ่่าตััดแบบเปิิ ด ซึ่่�งส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วย
กลัับไปใช้้ชีีวิิตตามปกติิได้้เร็็วขึ้้�น จากนั้้�นคอลััมน์์คุณ
ุ หมอไขปัั ญหา
จะกล่่าวถึึงคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับคุุณแม่่ตั้้�งครรภ์์ โรคทางดวงตา การรัักษา
รากฟัั น วิิธีีการป้้องกัันโรคในเด็็ก การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดหััวใจ
ตีบตัน และการป้องกันโรคข้อเสื่อม เชิญท่านผูอ้ า่ นติดตามกันดูนะคะ
สุุดท้้ายนี้้�.. ดิิฉันั หวัังว่่าสมาชิิก HuaChiew Healthcare จะได้้รับั สาระ
ความรู้้�จากจุุลสารเล่่มนี้้� แล้้วพบกัันใหม่่ฉบัับหน้้า สวััสดีีค่ะ่ ..

รอบรั้วหัวเฉียว :

ครบรอบการก่อตั้ง

81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

ทุ

ก วัน ที่ 8 พฤษภาคมของทุก ปี ตรงกับ วัน ครบรอบการก่ อ ตั้ง
โรงพยาบาลหัวเฉี ยว ซึ่งในปี นีม้ ีอายุครบ 81 ปี โรงพยาบาล
หัวเฉียว เป็ นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ มีมาตรฐาน
เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชัน้ น�ำ แต่กำ� หนดอัตราค่าบริการแบบ
โรงพยาบาลมูล นิ ธิ นอกจากมี ที ม แพทย์เ ฉพาะทางผูช้ ำ� นาญการ
ทุกสาขาการแพทย์ มีเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาและตรวจวินิจฉัย
ที่ทนั สมัย ท�ำให้การรักษาสามารถท�ำได้อย่างครบวงจรแล้ว ยังมีการ
พัฒนาทัง้ ด้านระบบสารสนเทศและอาคารสถานที่ เพื่อให้ผรู้ บั บริการ
ได้รบั บริการที่ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ และ คุณกอบชัย
ซอโสตถิ กุ ล ประธานกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลหัว เฉี ย ว เป็ น ประธาน
ในพิธีสงฆ์ และเยี่ยมชมสถานที่ท่ีปรับปรุงใหม่ ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการ (ศูนย์แล็บ)
ห้อง Fitness และศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด
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: รอบรั้วหัวเฉียว

บรรยากาศเยี่ยมชมสถานที่ท่ีปรับปรุงใหม่

ศููนย์์หัวั ใจและหลอดเลืือด

ห้้องปฏิิบัติั กิ าร (ศููนย์์แล็็บ)

ส�ำหรับพิธีกตเวทิตา คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยนักศึกษาทุน
โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ น่ ที่ 3 จ�ำนวน 28 คน
ได้รบั ทุนเรียนพยาบาลเป็ นเวลา 4 ปี มูลค่าทุนละ 400,000 บาท ที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตัง้ แต่ปี
2558 จนปัจจุบนั ปี 2562 ได้สำ� เร็จการศึกษาเป็ นพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ห้้อง Fitness
4
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รอบรั้วหัวเฉียว :

นอกจากพิธีกตเวทิตา โรงพยาบาลหัวเฉียวยัง มอบทุนการศึกษา
และทุนเรียนดีแก่บตุ รของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลฯ เพื่อให้นกั เรียน
ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึน้ และมอบประกาศนียบัตรแก่
จิตอาสา ผู้บำ� เพ็ญประโยชน์ และการอุทศิ ตนให้กบั โรงพยาบาล
เพื่อเป็ นการยกย่องชมเชย

อี ก ทั้ง ภายในงานวัน ครบรอบการก่ อ ตั้ง โรงพยาบาลหัว เฉี ย ว ยัง
จัด กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต ดวงตา และอวั ย วะ โดยร่ว มกับ
สภากาชาดไทย เพื่ อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
โดยมี คุณนงลักษณ์ ใจบุญ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายการพยาบาล พร้อม
คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผูร้ บั บริการ มาร่วมบริจาคกัน
อย่างคับคั่ง
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และการพยาบาล และ คุุณประภััสสร รุุ จิิรากรสกุุล ผู้้�อำำ�นวยการ
ด้้านบริิหาร และ นพ.ไพโรจน์์ ชััยกิิตติิศิลิ ป์์ แพทย์์หัวั หน้้าศููนย์์ศัลั ยกรรม
โรงพยาบาลหััวเฉีียว ให้้เกีียรติิร่ว่ มงาน และภายในงานมีีการแสดง
ศัักยภาพของ 6 ศููนย์์บริิการ ได้้แก่่ ศููนย์์ศัลั ยกรรม ศููนย์์หัวั ใจและ
หลอดเลือด ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จกั ษุ ศูนย์แม่และเด็ก และ
ศูนย์ทนั ตกรรม โดยมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกัน
อย่างคับคั่ง

คุุณสุุธีี เกตุุศิิริิ (ที่่� 6 จากซ้้าย) ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารโรงพยาบาลหััวเฉีียว
เป็็ นประธานเปิิ ดงานเสวนา เนื่่�องในวัันครบรอบก่่อตั้้�ง 81 ปีี โรงพยาบาลหััวเฉีียว
โดยมีี คณะผู้้�บริิหาร แพทย์์ผู้้�เสวนา ร่่วมถ่่ายภาพ

ในโอกาสครบรอบการก่อตัง้ 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรม
เสวนาพิเศษเพื่อให้ความรูแ้ ก่ประชาชน โดยมี คุณสุธี เกตุศริ ิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็ นประธานเปิ ดงานเสวนา เรือ่ ง
“ความก้าวหน้า ศูนย์ศลั ยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว” โดยทีมแพทย์
โรงพยาบาลหััวเฉีียว ได้้แก่่ นพ.เลิิศฤทธิ์์� วรรณะเอี่่�ยมพิิกุุล ผู้้�ช่่วย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายการแพทย์์ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินรายการ นพ.สมศัักดิ์์� ศิิริเิ ทพทวีี
ศััลยแพทย์์เฉพาะทางศััลยศาสตร์์ตกแต่่ง นพ.วััชระ ปัั ญจอานนท์์
ศััลยแพทย์์เฉพาะทางศััลยศาสตร์์ทรวงอก นพ.เกรีียงชััย เริ่่�มมนตรีี
และ นพ.จุุลศัักดิ์์� บุุญไทย ศััลยแพทย์์ทั่่�วไป เป็็ นวิิทยากร พร้้อมคณะ
ผู้้�บริิหาร ได้้แก่่ พญ.เบญจมาศ วณีีสอน ผู้้�อำำ�นวยการด้้านการแพทย์์
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HealthCare :

ศูนย์ศัลยกรรม
โรงพยาบาลหัวเฉียว

ศู

นย์ศลั ยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการตรวจวินจิ ฉัยรักษา
โรคทางศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยแพทย์
ผูช้ ำ� นาญการด้านการผ่าตัดทางศัลยกรรมที่มีประสบการณ์ อีกทัง้ ยัง
มีการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งเป็ นการผ่าตัดสมัยใหม่ท่ีช่วยให้แผลเล็ก
เจ็บน้อย ฟื ้ นตัวเร็ว ทัง้ ยังใช้ระยะเวลาในการพักฟื ้ นน้อยกว่าการผ่าตัด
แบบเปิ ด ซึง่ ส่งผลให้ผปู้ ่ วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึน้
การบริการดูแลรักษา ศูนย์ศลั ยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว บริการ
รักษาโรคทางศัลยกรรม อาทิ ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ศัลยกรรม
ประสาทและสมอง ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมเส้นเลือด ศัลยกรรมมือ
ศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ เป็ นต้น
นอกจากนีย้ งั มีการบริการตรวจส่องกล้อง เพือ่ วินจิ ฉัยและรักษาโรค
ทางศัลยกรรม โดยการบริการตรวจส่องกล้อง เพือ่ วินจิ ฉัยและรักษาโรค
ทางศัลยกรรม จะท�ำการส่องกล้องกระเพาะอาหารและการส่องกล้อง
ล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก และบริการผ่าตัดส่องกล้อง เพือ่ การรักษาโรค
ทางศัลยกรรม ได้แก่ โรคระบบทางเดินปั สสาวะ นิ่วในท่อไต เนือ้ งอก
ต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก การผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะอาหาร
การผ่าตัดส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก เช่น มะเร็งล�ำไส้ ล�ำไส้
อุดตัน การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้ต่งิ อักเสบ การผ่าตัดส่องกล้อง

รักษาโรคนิ่วในถุงน�ำ้ ดี และท่อทางเดินน�ำ้ ดี การผ่าตัดส่องกล้องรักษา
โรคไส้เลื่อน เป็ นต้น
ซึง่ ในการผ่าตัดส่องกล้องจะท�ำให้แผลทีผ่ า่ ตัดมีขนาดเล็กเพียง 0.5 -1.0
เซนติเมตร อาการเจ็บปวดของบาดแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิ ด
ระยะเวลาในการรัก ษาตัว น้อ ยกว่า การพัก ฟื ้ น หลัง ผ่า ตัด ใช้เ วลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ถา้ ผ่าตัดแบบเดิมใช้เวลาพักฟื ้ นประมาณ
1 เดือน (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั แนวทางการรักษา และอาการของผูป้ ่ วยเป็ น
ส�ำคัญ)
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ความเชื่อมั่นและไว้ใจในคุณภาพการรักษา
ของท่านนัน้ เป็ นแรงผลักดันท�ำให้ศนู ย์ศลั ยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ บุคลากรทางการแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่
และการบริการ เพื่อรองรับผูร้ บั บริการที่เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั สีลมการแพทย์ จ�ำกัด

689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์, ชั้น 21 สุขุมวิท
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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แผลเป็น..รักษาได้
ด้วยการผ่าตัด
ศัลยกรรมตกแต่ง

ถ้้

าเอ่่ยถึึงคำำ�ว่่า “แผล” เชื่่�อว่่าเป็็ นอุุปสรรคอย่่างหนึ่่�งที่่�ทุุกคนไม่่อยาก
ให้้เกิิดกัับตััวเอง เพราะนอกจากทิ้้�งรอยแผลไว้้แล้้ว ยัังเป็็ นปัั ญหา
ที่่�สร้้างความรำ��คาญใจให้้กัับหนุ่่�มสาวที่่�ประสบอยู่่�แน่่นอน และถ้้า
หากเป็็ นรอยแผลที่่�นููนขึ้้�นมาทำำ�ให้้เห็็นอย่่างชััดเจนแล้้วละก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�
ที่่�ประสบปัั ญหาเกิิดความไม่่มั่่� นใจแถมยัังทำำ�ให้้ตัวั เองรู้้�สึึกเสีียบุุคลิิก
อีีกด้้วย
แผล เกิดจากการฉีกขาดท�ำลายหรือการบาดเจ็บของเนือ้ เยื่อผิวหนัง
โดยแบ่งได้เป็ น 2 กลุม่ คือ
• แผลเฉียบพลัน เกิดจากอุบตั เิ หตุ ไฟไหม้ น�ำ้ ร้อนลวก หรือการผ่าตัด
• แผลเรือ้ รัง เช่น แผลเท้าเบาหวาน แผลเส้นเลือดขอด แผลเส้นเลือด
แดงอุดตัน แผลกดทับ เป็ นต้น
เมื่ อเกิ ดแผลแล้วจะเกิ ดกระบวนการหายของแผลเอง โดยเริ่มต้น
ที่ ห ลอดเลื อ ดหดตัว มี เ กล็ ด เลื อ ดมาอุด ท�ำ ให้เ ลื อ ดหยุด ไหล เกิ ด
กระบวนการอัก เสบ ปวด บวม แดงร้อ น มี ก ารสร้า งคอลลาเจน
และเนือ้ แผลจนแผลหาย สิน้ สุดที่การย่อยสลายคอลลาเจนส่วนเกิน
และจัดเรียงเส้นใยคอลลาเจนให้เป็ นระเบียบ เมื่อแผลหายร่องรอย
ที่เหลือทิง้ ไว้ จึงเรียกว่า “แผลเป็ น” แม้จะปรากฏว่าแผลหายแล้ว
8
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แต่่กระบวนการสร้้างและย่่อยสลายคอลลาเจนในแผลจะยัังคงดำำ�เนิิน
ไปเป็็ นเวลานานกว่่า 12 - 18 เดืือน จึึงจะเข้้าสู่่�สภาวะสมดุุล แผลเป็็ น
จึึงเป็็ นสิ่่�งที่่�ต้้องปรากฏเสมอเมื่่�อมีีบาดแผลเกิิดขึ้้�นที่่�ผิิวหนััง ระยะแรกที่่�
แผลหาย แผลเป็็ นจะมีีลักั ษณะบวมแดง นููนแข็็ง เมื่่�อระยะเวลาผ่่านไป
แผลเป็็ นจึึงค่่อยๆ มีีสีีซีีด ราบลงและนุ่่�มลง ลัักษณะของแผลเป็็ นที่่�ดีี
ไม่่มีีปััญหา ได้้แก่่ แผลเป็็ นที่่�เป็็ นเส้้นขีีด ไม่่กว้้างหรืือกว้้างเล็็กน้้อย
มีสีและผิวเรียบสม�่ำเสมอใกล้เคียงกับผิวหนังโดยรอบ มีความนิ่ม
ยืดหยุน่ ดี ไม่ขดั ขวางการเคลื่อนไหวหรือการท�ำงานของอวัยวะ
ในส่วนของแผลเป็ นที่ก่อปั ญหา ได้แก่
• มีสีเข้มหรือมีตะกอนฝุ่ นผงตกค้างในแผล (Traumatic Tattoo) เช่น
แผลถลอกครูดกับพืน้ ถนนหรือพืน้ ดิน
• แผลเป็ นมีขนาดกว้างปรากฏชัดเจน
• แผลเป็ นมีรอยฝี เย็บกว้างปรากฏคล้ายตีนตะขาบ
• แผลเป็ นนูน แบ่งเป็ นแผลเป็ นนูนแบบไฮเปอร์ และแผลเป็ นนูน
แบบคีลอยด์ ซึง่ โตลุกลามรุนแรงกว่า
• แผลเป็ นมีผิวไม่เรียบ เช่น ตะปุ่ มตะป�่ ำหรือเป็ นรอยบุม๋
• แผลเป็็ นหดรั้้�งขััดขวางการเคลื่่�อนไหวของข้้อต่่อต่่างๆ หรืืออวััยวะ
	มัักพบในแผลจากอุุบัติั เิ หตุุหรืือไฟไหม้้ที่่�รุุนแรง

ภาพตััวอย่่างแผลที่่�รัักษาด้้วยการผ่่าตััด

HealthCare :

• แผลเป็็ นไม่่คงตััวแตกเป็็ นแผลใหม่่ซ้ำำ��ๆ พบในแผลขนาดใหญ่่ ที่่�
ปล่อยให้หายเอง จะมีเพียงเซลล์ผวิ หนังชัน้ บางๆ มาปกคลุมและไม่
ทนต่อแรงสัมผัสเสียดสีเมื่อใช้งาน การเกิดแผลใหม่ซำ้� ๆ พบว่าน�ำไป
สูก่ ารเกิดมะเร็งผิวหนังบนแผลนัน้ ๆ ได้
ในส่วนปั จจัยที่ทำ� ให้เกิดแผลเป็ นที่มีปัญหารุนแรง ได้แก่
• แผลที่เกิดบนต�ำแหน่งผิวหนังมีความตึงสูง เช่น หัวไหล่ กลางอก
• สาเหตุการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงมาก
• เชือ้ ชาติและพันธุกรรม เช่น กลุ่มคนผิวสีพบแผลเป็ นนูนได้บ่อย
กว่าคนผิวขาว
• การดูแลแผลไม่เหมาะสม มีการติดเชือ้ และกระบวนการอักเสบ
เป็ นเวลานาน
• ระยะเวลาการหายของแผลที่นานเกินกว่า 3 สัปดาห์ ซึง่ การรักษา
และป้องกันสามารถท�ำได้โดยรักษาแบบไม่ผา่ ตัด และผ่าตัดรักษา
แผลเป็ น
• การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

ใช้้หลายๆ วิิธีีร่ว่ มกัันที่่�ดีีที่่�สุดุ คืือ การดููแลให้้แผลหายใน 1 - 2 สััปดาห์์
เมื่่�อแผลหายแล้้วควรใช้้ยาทาที่่�มีีส่่วนผสมของซิิลิิโคนเหลวหรืือแผ่่น
แปะซิิลิโิ คนป้้องกัันและลดแผลเป็็ นนููน ทาครีีมกัันแดดป้้องกัันแผลเป็็ น
มีีสีีคล้ำำ��จากการสััมผััสแสง UV การนวดเบาๆ ให้้แผลเป็็ นนิ่่�ม การสวม
ผ้้าหรืือ พััน ผ้้า ช่่ว ยกดรััด แผลเป็็ น การใช้้เลเซอร์์ช่่วยปรัับให้้แ ผลมีี
ความนุ่่�ม มีีสีีสม่ำำ��เสมอ การฉีีดยาสเตีียรอยด์์ เพื่่�อควบคุุมแผลเป็็ นนููน
การกรอผิิวในแผลเป็็ นที่่�ผิิวไม่่เรีียบ การฉีีดสารเติิมเต็็มในแผลเป็็ นบุ๋๋�ม

• การผ่่าตััดรัักษาแผลเป็็น

วัตถุประสงค์และข้อบ่งชีใ้ นการผ่าตัด ได้แก่ เพื่อลดความกว้างหรือ
ความนูนของแผล เพื่อเปลี่ยนแนวแผลให้ขนานหรือกลมกลืนตามรอย
ย่นหรือรอยพับของผิวหนัง เพื่อแก้ไขแผลเป็ นหดรัง้ เพื่อรักษาแผลเป็ น
ไม่คงตัว เป็ นต้น ศัลยแพทย์จะเป็ นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ข้อดี ข้อเสีย ความ
เป็ นไปได้ของผลลัพธ์จากการรักษาผ่าตัดแต่ละครัง้ แผลเป็ นนูนคีลอยด์
พบว่า การผ่ า ตัด อย่า งเดี ย วมี อุบัติ ก ารณ์เ กิ ด ใหม่สูง 80 - 100%
ภายหลังการผ่าตัดจึงต้องควบคุมแผลเป็ นด้วยวิธีอ่ืนๆ ดังกล่าวมา
ข้างต้นควบคูก่ นั ไปเสมอ

การรักษาแบบไม่ผา่ ตัด

การผ่าตัดรักษาแผลเป็ น

นพ.สมศักดิ์ ศิริเทพทวี
ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
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ไส้ติ่งอักเสบ
รักษาได้ด้วยการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง

ไ

ส้ต่งิ อักเสบ เมื่อได้ยินชื่อนีแ้ ล้ว น่าจะคุน้ หูคนไทยเป็ นอย่างดี เพราะ
เป็ นโรคใกล้ตวั และเชื่อว่าน่าจะทุกคนเคยได้ยินข่าวการเสียชีวิต
ของผูป้ ่ วยโรคไส้ต่ิงอักเสบมาไม่มากก็ นอ้ ย แต่ความเป็ นจริงแล้ว
โรคไส้ต่ิงอักเสบเป็ นโรคที่ไม่รา้ ยแรงอย่างที่คิด หากได้รบั การรักษา
อย่างทันท่วงที แต่ผูป้ ่ วยโรคไส้ต่ิงอักเสบส่วนใหญ่ท่ีเสียชีวิต จะไม่
ทราบว่าอาการปวดท้องที่เกิดขึน้ มาจากตัวโรค จนอาจได้รบั การรักษา
ที่ชา้ เกิ นไป ดังนั้นการท�ำให้ทุกคนรู จ้ ักกับโรคไส้ต่ิงอักเสบมากขึน้
จะช่วยป้องกันตัวเองจากการป่ วยเป็ นโรคไส้ต่ิงอักเสบได้ รวมถึง
สามารถปฏิบตั ติ วั ได้ถกู ต้องเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย

ไส้้ ติ่่�งอัั ก เสบจััดเป็็ นภาวะที่่�อัันตราย ผู้้�ป่่วยจำำ�เป็็ นต้้องได้้รับั การ
รัักษาอย่่างเร่่งด่่วน เพราะหากปล่่อยไว้้ไส้้ติ่่�งที่่�อัักเสบนั้้�น อาจแตก
ทำำ�ให้้เยื่่�อบุุช่่องท้้องอัักเสบตามมา และอาจเกิิดภาวะเลืือดเป็็ นพิิษ
จนเสีียชีีวิิตได้้ ส่่วนสาเหตุุของโรคไส้้ติ่่�งอัักเสบนั้้�น เกิิดจากการอุุดตััน
บริิเวณไส้้ติ่่�ง อัันมาจากอุุจจาระ สิ่่�งแปลกปลอม หรืือการติิดเชื้้�อพยาธิิ
และแบคทีีเรีีย ไส้้ติ่่�งส่่วนที่่�อุุดตัันก็็จะมีีการคั่่�งของมููก ทำำ�ให้้อักั เสบ
บวม เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด จนขัดขวางการไหลเวียนของ
เลือดและน�ำ้ เหลืองได้
10
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ปั จจุบนั การรักษาหากแพทย์วนิ ิจฉัยแล้วว่าเป็ นไส้ต่งิ อักเสบ จะต้องได้
รับการรักษาด้วยวิธีผา่ ตัด ซึง่ สามารถผ่าตัดด้วยวิธีสอ่ งกล้อง โดยการ
เจาะรู ท่ีผนังหน้าท้องเป็ นรู ขนาดเล็กประมาณ 0.5 - 2.0 เซนติเมตร
ท�ำให้ผปู้ ่ วยมีแผลขนาดเล็ก เจ็บน้อย ฟื ้ นตัวเร็ว และมีโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซ้อนน้อย ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการนอนโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับ
การผ่าตัดแบบเปิ ดหน้าท้องที่จะต้องพักฟื ้ นอยูท่ ่ีโรงพยาบาลหลายวัน
เพราะมีแผลขนาดใหญ่

การผ่าตัดส่องกล้อง

ต�ำแหน่งไส้ต่งิ อักเสบ

เนื่องจากอันตรายของไส้ต่ิงอักเสบ จะขึน้ อยู่กบั การรักษาที่ทนั เวลา
หรือไม่ ผูป้ ่ วยรูต้ วั ช้าหรือเร็ว ดังนัน้ การสังเกตอาการโดยผูป้ ่ วยเองหรือ
คนใกล้ชิดที่ดแู ล จึงเป็ นสิ่งที่สำ� คัญอย่างมาก โดยหากผูป้ ่ วยมีอาการ
ปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ มีไข้ต่ำ� ๆ คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาการ
ปวดท้องรุ นแรงขึน้ ปวดบริเวณท้องน้อยด้านขวาเป็ นระยะยาวนาน
หลายชั่วโมง ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและได้รบั การรักษาอย่าง
ทันท่วงที
นพ.เกรียงชัย เริ่มมนตรี
ศัลยแพทย์
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

HealthCare :

โรคหลอดเลือดหัวใจ
รักษาด้วยการผ่าตัด
ลดอัตราการเสียชีวิต

ปั

จจุบนั คนไทยตื่นตัวกับการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึน้
เห็นได้จากงานเดิน-วิ่งการกุศล มีผคู้ นเข้าร่วมมากมาย แต่ก็ยงั มี
ผูเ้ สียชีวิตจากโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเป็ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยลง

ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นหรือการเฝ้าระวัง
ขณะออกก�ำลังกาย ท�ำให้ส่มุ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจ
ตายเฉียบพลัน เนื่องจากมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันซ่อนอยู่
แต่ไม่แสดงอาการ

ภาวะหลอดเลืือดหััวใจตีีบหรืือตััน สามารถรัักษาได้้หลายวิิธีี ทั้้�งการ
รัับประทานยา ขยายด้้วยบอลลููนและใส่่ขดลวด หรืือโดยการผ่่าตััด
ทำำ�ทางเบี่่�ยงหลอดเลืื อ ดหััว ใจเพิ่่�มเติิ ม ที่่�เรีีย กกััน ว่่า “บายพาส”
ด้วยวิทยาการที่กา้ วหน้าในปั จจุบนั ท�ำให้ได้ผลการรักษาที่ดี มีภาวะ
แทรกซ้อนน้อยลงและท�ำให้ผปู้ ่ วยกลับมามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ ได้
นพ.วัชระ ปัญจอานนท์
ศัลยแพทย์เฉพาะทางหัวใจและทรวงอก
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
999 / 9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 37
ยูนิต เอ็มเอช 3701 - 3712 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รักษาหลอดเลือดหัวใจอุดตันด้วยการผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass)
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คุณแม่ตั้งครรภ์

เพิ่ งตั้งครรภ์
รู้สึกกังวล
ในหลายๆ เรื่อง
ควรท�ำอย่างไร?

Q : คุุณหมอคะ พอดีีตอนนี้้�ดิิฉัันเพิ่่�งจะตั้้�งครรภ์์ได้้ 1 เดืือน รู้้�สึึก
กัังวลในหลายๆ เรื่่�อง คุุณหมอมีีคำำ�แนะนำำ�อย่่างไรบ้้างคะ?
A : ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกบั คุณแม่กอ่ นเลยครับ ต่อจากนีไ้ ป
ชีวติ ของคุณแม่ทก่ี ำ� ลังตัง้ ครรภ์จะไม่เหมือนเดิม และมีการเปลีย่ นแปลง
ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ น�ำ้ หนักที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสิ่งที่คณ
ุ แม่ตงั้ ครรภ์

ควรรูอ้ ย่างแรกเลย คือ ควรเริม่ ศึกษาว่าแต่ละไตรมาส ทารกในครรภ์
มีการพัฒนาอย่างไร ในส่วนของเรื่องน�ำ้ หนักนัน้ คุณแม่ไม่ตอ้ งกังวล
เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ควรเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และที่สำ� คัญต้องศึกษาวิธีการเลีย้ งทารกแรกเกิดและเด็ก
ในวัยต่างๆ หากมีอาการผิดปกติ ต้องรีบเข้ามาพบแพทย์ทนั ที
รศ.นพ.สุทธิชัย แซ่เฮ้ง
สูตินรีแพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวช
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
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คุณหมอไขปัญหา :

สายตา

มองเห็นภาพมัว
ภาพซ้อน เสี่ยงต่อ
การเป็นโรค
อะไร?

Q : คุุณหมอครัับ การที่่�เรามองเห็็นเป็็ นภาพมััว ภาพซ้้อน เสี่่�ยงต่่อ
การเป็็ นโรคอะไรไหมครัับ?
A : การที่เราเห็นเป็ นภาพมัวหรือภาพซ้อน มีความเป็ นไปได้ตงั้ แต่เรือ่ ง
เล็กน้อย เช่น สายตาสัน้ - ยาว - เอียง ความผิดปกติในดวงตา หรือรวม
ไปถึงความผิดปกติรา้ ยแรงในสมองได้
ดัง นั้น อย่า ละเลยที่ จ ะหาสาเหตุข องอาการดัง กล่า ว โดยเฉพาะ
ถ้ามีอาการในระยะเวลาเป็ นวันหรือเป็ นสัปดาห์ แนะน�ำให้รีบมาพบ
จักษุ แพทย์ เบือ้ งต้นผูป้ ่ วยอาจลองปิ ดตาทีละข้างว่ามีอาการตามัว
ภาพซ้อนที่ดวงตาข้างไหน เป็ นเวลามองข้างเดียว หรือทัง้ 2 ข้าง
มีอาการผิดปกติอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยของจักษุ
แพทย์ และรักษาตามแนวทางที่เหมาะสมตามสาเหตุคะ่

มองเห็นเป็ นภาพซ้อน

มองเห็นเป็ นภาพมัว

พญ.ชมพู นุท ภูมิรัตนประพิ ณ
จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว
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ป้องกันโรค
ในเด็ก

อยากให้ลูก
ที่่�เกิิดมามีีสุุขภาพ
ที่่�แข็็งแรงต้้องทำำ�
อย่่างไร?

Q : คุุณหมอคะ ดิิฉัันอยากได้้คำำ�แนะนำำ�จากคุุณหมอ ถ้้าอยากให้้
ลููกที่่�เกิิดมามีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรงต้้องทำำ�อย่่างไรบ้้างคะ?
A : จริิงๆ แล้้ว ถ้้าอยากให้้ลูกู น้้อยที่่�เกิิดมามีีสุขุ ภาพที่่�แข็็งแรง คุุณแม่่
ควรเริ่่�มจากการปรึึกษาสููติิแพทย์์ตั้้�งแต่่ก่่อนตั้้�งครรภ์์ เพื่่�อลดโอกาส
การเกิิดโรคเด็็กจากพัันธุุกรรม และต้้องฝากครรภ์์เพื่่�อสุุขภาพของคุุณ
แม่่และลููกน้้อย ในขณะตั้้�งครรภ์์ต้อ้ งรัับประทานอาหารที่่�มีีประโยชน์์

ให้้ครบถ้้วน คุุณแม่่ต้อ้ งไม่่สูบู บุุหรี่่� ไม่่ดื่่�มแอลกอฮอล์์ และคุุณพ่่อคุุณ
แม่่จะต้้องมีีความพร้้อมต่่อการมีีบุุตร เพื่่�อลดโอกาสการเกิิ ดโรคที่่�
เกี่่�ยวข้้อ งกัับ สุุข ภาพจิิ ต ในเด็็ ก และเมื่่�อเด็็ ก คลอดออกมาต้้อ งได้้
รัับประทานอาหารที่่�เหมาะสมตามช่่วงวััย ดููแลป้้องกัันและสอนให้้เด็็ก
ระมััดระวัังการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุในชีีวิิตประจำำ�วััน และที่่�สำำ�คััญเด็็กต้้อง
ได้้รับั วััคซีีนพื้้�นฐานตามคำำ�แนะนำำ�ของกุุมารแพทย์์ค่ะ่
พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร
กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริก�ำเนิด
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
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คุณหมอไขปัญหา :

การรักษา
รากฟัน

ปัญหารากฟัน
ท�ำไมเราต้องรักษา
มีวิธีการรักษา
อย่างไร?

Q : คุุณหมอคะ หากเรามีีปััญหาในเรื่่�องของรากฟัั น ทำำ�ไมเรา
ต้้องรัักษา และมีีวิธีิ ีการรัักษาอย่่างไรคะ?
A : ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัญหาในเรือ่ งของรากฟัน ต้องบอกก่อนว่าการรักษา
รากฟั น คือ กระบวนการก�ำจัดเชือ้ ในโพรงประสาทฟั นจากแบคทีเรีย
ที่อาศัยอยูภ่ ายในปากและบุกรุกเข้าไปเมื่อเกิดฟั นผุ หากไม่รกั ษาก็จะ
มีอาการเจ็บปวด และมีความเสียหายต่อกระดูกบริเวณรอบรากฟั น
ในส่วนของการรักษาสามารถท�ำได้โดยการน�ำเอาโพรงฟั นออกมา
คือ ใช้เครื่องมือกรอ กรอจากส่วนบนของฟั นเพื่อน�ำเอาเนือ้ เยื่อโพรง
ประสาทฟั นที่ตดิ เชือ้ ออกมา หากมีหนองใต้โพรงฟั นก็จะน�ำออกมา และ
ท�ำความสะอาดภายในโพรงประสาทฟั นรวมถึงคลองรากฟั น หรืออีกวิธี
หนึง่ คือการถอนฟั นออกเลย แต่การรักษารากฟั นเป็ นการช่วยเก็บรักษา
ฟั นให้คงอยู่ในช่องปากต่อไป โดยไม่ตอ้ งสูญเสียฟั นและไม่ตอ้ งใส่
ฟั นเทียม ซึง่ บางชนิดมีราคาที่คอ่ นข้างสูงมาก เมื่อเทียบกับการรักษา

รากฟั น และถ้าเราดูแลฟั นได้ดี ตรวจฟั นสม�่ำเสมอ เมื่อฟั นผุก็ให้รีบ
อุดฟั นตัง้ แต่ท่ียงั มีขนาดเล็กๆ อย่ารอจนมีอาการปวด ก็จะช่วยลด
โอกาสที่จะต้องรักษารากฟั นได้คะ่
ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
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โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตัน

หลอดเลืือด
หััวใจตีีบตััน
มีีวิิธีีการป้้องกััน
อย่่างไร?

Q : เมื่่�อเดืือนที่่�ผ่่านมาคุุณพ่่อของดิิฉัันมีีอาการแน่่ นหน้้ าอก
หายใจไม่่ออก หมอบอกว่่าหลอดเลืือดหััวใจตีีบตััน ดิิฉัันเลย
อยากทราบว่่ามีีวิธีิ กี ารป้้ องกัันอย่่างไรได้้บ้า้ งสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ยัังไม่่เป็็ น
โรคนี้้�?
A : หมอต้้องบอกก่่อนว่่าปัั จจััยเสี่่�ยงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคหลอดเลืือดหััวใจ
ตีีบตััน ได้้แก่่ เพศชายอายุุมากกว่่า 45 ปีี และเพศหญิิงอายุุมากกว่่า
55 ปีี สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�เป็็ นโรคเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง แต่่ยังั ไม่่ได้้

เป็็ น โรคหััว ใจ ก็็ ค วรต้้อ งรััก ษาควบคุุม ระดัับ ความดััน และไขมััน
ในเลืือดให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ แต่่สำำ�หรัับผู้้�ที่่�จะดููแลตนเองเพื่่�อป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดหััวใจตีีบ สามารถทำำ�ได้้โดยหลีีกเลี่่�ยงอาหารหวาน
อาหารที่่�มีีไขมัันไม่่อิ่่�มตััว และอาหารเค็็มจััด กิินอาหารที่่�มีีไขมัันน้้อย
ออกกำำ�ลัังกายเป็็ นประจำำ� หลีีกเลี่่�ยงการสููบบุุหรี่่� นอนพัักผ่่อนให้้
เพียงพอ ไม่เครียด ควบคุมน�ำ้ หนัก และที่สำ� คัญอย่าลืมตรวจสุขภาพ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ นะครับ
นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
เฉพาะทางหัตถการปฏิบต
ั แิ ละรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว
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คุณหมอไขปัญหา :

ข้อเสื่อม
ท�ำงานหนัก
เจ็บปวดตามข้อต่อ
เป็นโรคข้อเสื่อม
หรือไม่?
นพ.ปานนภ พยััคฆพัั นธ์์
ศััลยแพทย์์กระดููกและข้้อ
ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว

Q : ช่วงนีผ้ มท�ำงานหนักและหักโหมมากเลยครับคุณหมอ บางที
เวลาขยับร่างกายไม่คอ่ ยสะดวก เจ็บปวดตามข้อต่อ แบบนีผ้ มจะ
เป็ นโรคข้อเสื่อมไหมครับ?
A : หมอต้องอธิบายก่อนว่าโรคข้อเสื่อม จะมีความรุนแรงแตกต่างกัน
ไปตามต�ำแหน่งและปั จจัยต่างๆ ของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยมักจะมีอาการเจ็บ
ปวดเมื่อขยับข้อต่อ ข้อต่อบวม ไม่สามารถขยับข้อต่อได้เต็มที่ดงั เดิม
และมีเสียงดังกร๊อบแกร็บในข้อ โดยสาเหตุของอาการเหล่านีม้ าจาก
เนือ้ เยื่อระหว่างข้อต่อกระดูกหรือกระดูกอ่อนบางลง มีการช�ำรุ ดและ
สึกหรอ ท�ำให้ไม่สามารถลดแรงกระแทกระหว่างกระดูกได้เท่าเดิม
หากกระดูกอ่อนเสื่อมสภาพลงมากเกินไปจนกระดูกเสียดสีกนั โดยตรง
อาจท�ำให้ผปู้ ่ วยมีกระดูกงอกขึน้ มาบริเวณข้อต่อนัน้ โดยวิธีการป้องกัน
ตัวเองให้ห่างไกลโรคข้อเสื่อมสามารถเริ่มจากการควบคุมน�ำ้ หนัก
ไม่ให้นำ้� หนักตัวเกิ น ไม่ใช้งานข้อต่างๆ อย่างหักโหมและต่อเนื่ อง
ออกก�ำลังกายอย่างน้อย 2 - 3 ครัง้ / สัปดาห์ และหลีกเลีย่ งการนั่งท่าเดิม
เป็ นเวลานาน เพื่อจะช่วยชะลอการเสื่อมของข้อต่อภายในร่างกายได้

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จ�ำกัด
2922/207-208 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
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แหล่งสารอาหาร
ที่ควรบริโภค..
หลังได้รับการ
ศัลยกรรม

ท่

ในการรับประทานเนือ้ สัตว์ ไข่หรือนม สามารถเลือกรับประทานแหล่ง
อาหารประเภทโปรตีนจากเนือ้ ปลา โยเกิรต์ หรือโปรตีนที่ได้จากธัญพืช
เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดํา ถั่วแดง
• ธาตุเหล็ก เป็ นส่วนสําคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ที่คอย

ลาํ เลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายและบาดแผล เมื่อบริเวณ
บาดแผลได้รบั ออกซิเจน และสารอาหารอื่นๆ อย่างครบถ้วน ก็จะทํา
ให้แ ผลสมานติ ด กัน ได้ง่ า ย แหล่ง อาหารที่ อุด มไปด้ว ยธาตุเ หล็ ก
ได้แก่ ผักใบเขียวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นบรอกโคลี ผักบุง้ ผักโขม เป็ นต้น

เป็ นแร่ธาตุสาํ คัญที่ช่วยกระตุน้ การสมานแผลให้หายเร็ว
ขึน้ เนื่องจากสังกะสีจะไปกระตุน้ การทํางานของเอนไซม์ท่ีมีหน้าที่
ผลิตเซลล์ผิวใหม่ และยังช่วยให้รา่ งกายดูดซึมโปรตีนมาช่วยซ่อมแซม
เนือ้ เยื่อได้ดีขนึ ้ แหล่งอาหารที่อดุ มไปด้วยสังกะสี ได้แก่ เนือ้ วัว เนือ้ หมู
เนือ้ ไก่ นม อาหารทะเล ธัญพืชและถั่วต่างๆ

านที่ได้รบั การผ่าตัดมานัน้ ร่างกายของท่านจะต้องการสารอาหาร
บางชนิด เพื่อน�ำมาสมานบาดแผลทัง้ ภายในและภายนอกให้
กลัับสู่่�ภาวะปกติิ และเชื่่�อว่่าหลายๆ ท่่านอยากให้้บาดแผลหายเร็็วๆ
ดัังนั้้�นนอกจากการใช้้ยาตามคำำ�สั่่�งแพทย์์แล้้ว ตััวท่่านเองก็็สามารถ
ทำำ�ให้้บ าดแผลหายเร็็ว ขึ้้�นได้้ เพีี ย งแค่่เลืือ กรัับประทานอาหารให้้
เหมาะสมที่จะช่วยในการสมานบาดแผลได้ ดังแหล่งอาหารต่อไปนี ้

• สังกะสี

เป็ นองค์ประกอบหลักของร่างกายที่สำ� คัญมากๆ เพราะถ้า
ร่างกายอยู่ในภาวะขาดน�ำ้ จะส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี ท�ำให้
ร่างกายน�ำสารอาหารต่างๆ ไปเลีย้ งบริเวณบาดแผลได้ไม่เพียงพอ
ส่ง ผลให้เ ซลล์ผิ ว หนัง ตายและบาดแผลหายช้า ดัง นั้น ควรดื่ ม น า้ํ
อย่างน้อย วันละ 8 - 10 แก้ว ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ในการดูดซึม ธาตุเหล็ก ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง และช่วยเรื่องความ
แข็งแรงของผนังหลอดเลือด มีสว่ นส�ำคัญในการช่วยกระตุน้ การสร้าง
เส้นใยคอลลาเจนใต้ผวิ หนังท�ำให้บาดแผลสมานตัวได้เร็วขึน้ ลดอาการ
บวมช�ำ้ อักเสบ แหล่งอาหารที่อดุ มไปด้วยวิตามินซีได้จากผักและผลไม้
ที่ มีรสเปรีย้ ว เช่น บรอกโคลี ผักตระกูลกะหล�่ำ มะนาว ส้ม ฝรั่ง
สตรอว์เบอร์รี กีวี มะขามป้อม เป็ นต้น

• นํ้า

หลายๆ ท่านมักจะเข้าใจกันว่า หากรับประทานอาหาร
ประเภทเนือ้ สัตว์ ไข่หรือนม จะส่งผลให้บาดแผลหายช้า ซึง่ นั่นไม่ใช่
เรื่องจริง เพราะสารอาหารประเภทโปรตีนนัน้ เป็ นองค์ประกอบของ
การสร้างและซ่อมแซมเซลล์เนือ้ เยื่อส่วนที่สกึ หรอในร่างกาย จึงท�ำให้
เซลล์ตา่ งๆ ในร่างกายเชื่อมติดกันและบาดแผลหายเร็วขึน้ หากกังวล

• โปรตีน
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• วิตามินซี นอกจากจะเป็ นสารต้านอนุมลู อิสระแล้ว ยังเป็ นสารที่ชว่ ย

นอกจากการรับประทานอาหารแล้ว การดูแลรักษาความสะอาดของ
บาดแผลก็สำ� คัญ ดังนัน้ ควรปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด และควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้เซลล์ภายในร่างกาย
ได้ซอ่ มแซมส่วนที่มีการผ่าตัดได้อย่างเต็มที่

สุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวเรา :

ประโยชน์ของ
วิตามิน

วิ

ตามิน เป็ นสารอาหารประเภทหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในชีวติ ของเรา เราจ�ำเป็ น
ต้องรับประทานวิตามินทุกวัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและท�ำให้
ร่างกายแข็งแรง แต่คนส่วนใหญ่ได้รบั วิตามินไม่ครบตามที่รา่ งกาย
ต้องการต่อวัน เพราะหากต้องรับประทานให้ครบ ต้องรับประทานผัก
ผลไม้เป็ นจ�ำนวนมากในแต่ละวัน ดังนัน้ การรับประทานอาหารเสริม
ประเภทวิตามินรวมจะสามารถท�ำให้ได้รบั วิตามินตามความต้องการ
ในแต่ละวันได้ เรามารูจ้ กั ประโยชน์ของวิตามินแต่ละประเภทกันเลยค่ะ

• วิตามินบี 7 ช่วยในการย่อยหรือแตกตัวของโปรตีนและไขมัน
• วิตามินบี 9 ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง เสริมความจ�ำ ช่วยป้องกัน

•
•

• วิตามินเอ เป็ นสารต้านอนุมลู อิสระ ช่วยในการมองเห็น บ�ำรุงสายตา
•
•
•
•
•

บ�ำรุงผมและเล็บ
วิตามินบี 1 บ�ำรุงประสาท แก้เหน็บชา ช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต
ไปเป็ นพลังงาน ถ้าขาดวิตามินบี 1 จะหงุดหงิดง่าย
วิตามินบี 2 ช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ถ้าขาดวิตามินบี 2 จะเป็ น
แผลที่มมุ ปาก ผิวจะแตกหยาบกระด้าง
วิตามินบี 3 ช่วยเผาผลาญไขมัน และคาร์โบไฮเดรต บ�ำรุ งผิวหนัง
และระบบประสาท
วิตามินบี 5 ช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน
ลดอาการภูมิแพ้ หอบหืด นอนไม่หลับ
วิตามินบี 6 ช่วยบรรเทาอาการก่อนจะมีประจ�ำเดือน แก้แพ้ทอ้ ง
บ�ำรุงประสาท ลดอาการไขมันอุดตันในเส้นเลือด

•
•
•

โรคมะเร็งล�ำไส้และมะเร็งเต้านม ถ้าในเลือดมีกรดโฟลิกต�่ำจะท�ำให้
จิตใจหดหู่ ขาดความรูส้ กึ ทางเพศ
วิตามินบี 12 ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือด บ�ำรุงประสาท ป้องกันอาการ
อ่อนเพลีย เนื่องจากโรคโลหิตจาง
วิตามินซี ต้านอนุมลู อิสระ สร้างคอลลาเจน ช่วยควบคุมระดับ
คลอเรสเตอรอล บ�ำรุงผิวพรรณและกระดูก ป้องกันโรคมะเร็ง
ลดอาการภูมิแพ้ ช่วยบรรเทาอาการหวัด
วิตามินดี บ�ำรุ งกระดูกและฟั น ป้องกันโรคกระดูกอ่อนในเด็ก
ท�ำหน้าที่ควบคุมการดูดซึมแคลเซียม
วิตามินอี ต้านอนุมลู อิสระ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี
ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
วิตามินเค ช่วยให้เลือดแข็งตัว

ถึงแม้วา่ วิตามินจะมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายมากแต่ถา้ หากได้รบั วิตามิน
ในปริม าณที่ ม ากเกิ น ไป อาจเป็ น อัน ตรายต่อ ร่า งกายได้ ทางที่ ดี
ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ข้อมูลจาก : http://stronglife.in.th
H UA CH IE W

H ealthc are

19

: ภาพข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0 ให้ลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์
โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมส�ำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย
จััดเสวนาเรื่่�อง “เตรีียมความพร้้อมคุุณแม่่ 4.0 ให้้ลููกฉลาด

นำำ�โดย พญ.เนตรนิิภา พรหมนารท พญ.มนนภา
ขุุ นณรงค์์ สููติินรีีแพทย์์ ทพญ.วัั ชรีี สัั ตตะรุุ จาวงษ์์ ทัันตแพทย์์
และ พญ.จริินทรณ์์ วงศ์์ภากร กุุมารแพทย์์เฉพาะทางทารกแรกเกิิด
และปริกำ� เนิด โรงพยาบาลหัวเฉี ยว เป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณแม่ตงั้ ครรภ์ และการพัฒนาการลูกน้อย
ทางสมอง อารมณ์ และการเรียนรู ้ ภายในงานมีคณ
ุ แม่ตงั้ ครรภ์และ
คุณพ่อ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ตั้้�งแต่่ในครรภ์์”
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ภาพข่าวกิจกรรม :

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
พระวิสุทธิวราภรณ์ (ขวา) ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
บรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมเปลี่ ย นชี วิ ต ” ในโครงการธรรมโอสถ
โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผูร้ บั บริการที่
เข้ารับฟั งสามารถน�ำหลักธรรมมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต โดยมี
พระเทพปฏิภาณกวี (ซ้าย) ประธานองค์การเผยแผ่และผูช้ ่วยเจ้า
อาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า
: ที่ 2 จากซ้า ย) ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารโรงพยาบาลหัว เฉี ย ว
เป็ นประธานในพิธี
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
173 / 20 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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: ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการ “ฝึึกอบรมการดููแลผู้้�สููงอายุุ”

อบรมการดูแลผูส้ งู อายุ รุน่ ที่ 1
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ

ให้กบั ผูส้ นใจโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็ นการส่งเสริมให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้
เพีียงพอที่่�จะดููแลผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�สููงอายุุที่่�บ้า้ นได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
เพื่่�อรองรัับการเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ โดยมีี พญ.เบญจมาศ วณีีสอน
ผู้้�อำำ�นวยการด้้านการแพทย์์และการพยาบาล และ คุุณนงลัักษณ์์
ใจบุุญ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลหััวเฉีียว เป็็ นประธาน
เปิิ ดการอบรม
“ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” ประจ�ำปี 2562

อบรมการดูแลผูส้ งู อายุ รุน่ ที่ 2
22
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ภาพข่าวกิจกรรม :

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ซ้าย) ผูอ้ ำ� นวยการด้านการแพทย์และการ
พยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแด่ พญ.กชวรรณ
บุญญวัฒน์ (ขวา) อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรคเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็ นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง
“Update Management in Deep vein Thrombosis” เพื่อให้ความรู ้
และความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการรักษา
หลอดเลือดด�ำอุดตัน
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั โนวาร์ตส
ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

นพ.เลิ ศ ฤทธิ์ วรรณะเอี่ ย มพิ กุ ล (ซ้า ย) ผู้ช่ ว ยผู้อ �ำ นวยการ
ฝ่ ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแด่ ผศ.พญ.กรวีร์
พสุ ธ ารชาติ (ขวา) อาจารย์ประจ�ำ ภาควิ ช าวิ สัญ ญี วิ ท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส
เป็ นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรือ่ ง “Update in Treatment of Chronic
Pain” เพื่อให้ความรูแ้ ละความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการรักษาอาการปวดเรือ้ รัง
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เมดไลน์ จ�ำกัด
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: ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้้�มีีจิิตกุุศล มอบเงิินบริิจาคให้้แก่่โรงพยาบาลหััวเฉีียว
โรงพยาบาลหััวเฉีียว ได้้รับ
ั มอบเงิินบริิจาค
ท่่านละ 1 ล้้านบาท จำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�

1. คุุณสุุทัศั น์์ เตชะวิิบูลู ย์์
ประธานบริิษััท ปัั ญจพล ไฟเบอร์์ คอนเทนเนอร์์ จำำ�กััด
2. คุุณสำำ�เริิง มนููญผล
ประธานกรรมการ บริิษััท สหมนููญผล จำำ�กััด
และเจ้้าของ โรงละครเอ็็มเธีียเตอร์์

และคณะกรรมการบริิหาร โรงพยาบาลหััวเฉีี ยว ได้้แก่่ คุุณสุุทััศน์์
เตชะวิิบููลย์์ คุุณสุุธีี เกตุุศิิริิ และ นพ.สามารถ ตัันอริิยกุุล และ
คณะผู้้�บริิหาร โรงพยาบาลหััวเฉีียว ได้้แก่่ พญ.เบญจมาศ วณีีสอน
คุุ ณ ประภััส สร รุุ จิิร ากรสกุุ ล และ น.อ.นายแพทย์์ภ าณุุ รัั ต น์์
ธััญญสิิริิ เป็็ นผู้้�รัับมอบ และให้้การต้้อนรัับ

3. คุุณประจัักษ์์ ตั้้�งคารวคุุณ
ประธานกรรมการ บริิษััท ทีีโอเอ เพ้้นท์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
4. คุุณธรรมรััตน์์ โชควััฒนา
	บุุตรชายเป็็ นตััวแทนของ คุุณบุุณยสิิทธิ์์� โชควััฒนา
ประธานเครืือสหพััฒน์์
5. มููลนิิธิิไต้้ล้้ง-เช็็ง พรประภา	นำำ�โดย
คุุณปรีีชา พรประภา ประธานมููลนิิธิิไต้้ล้ง้ -เช็็ง พรประภา
คุุณปริิญญา พรประภา และ คุุณชุุมพล พรประภา
เพื่่�อสมทบทุุนจััดซื้้�อครุุภัณ
ั ฑ์์ทางการแพทย์์ให้้แก่่โรงพยาบาลหััวเฉีียว
โรงพยาบาลเอกชนเพื่่�อสััง คม ในสััง กัั ด มููล นิิ ธิิ ป่่ อเต็็ ก ตึ๊๊�ง โดยมีี
คุุณกอบชััย ซอโสตถิิกุุล ประธานกรรมการบริิหาร โรงพยาบาล
หััวเฉีียว พร้้อมด้้วย คุุณกำำ�สิิน เสรฐภัักดีี รองประธานกรรมการบริิหาร
24
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คุุณสุุทัศั น์์ เตชะวิิบูลู ย์์ (กลาง)
ประธานบริิษััท ปัั ญจพล ไฟเบอร์์ คอนเทนเนอร์์ จำำ�กััด

ภาพข่าวกิจกรรม :

คุุณสำำ�เริิง มนููญผล (ที่่� 5 จากขวา) ประธานกรรมการ

คุุณประจัักษ์์ ตั้้�งคารวคุุณ (ที่่� 6 จากขวา) ประธานกรรมการ

คุุณธรรมรััตน์์ โชควััฒนา (กลาง) บุุตรชายเป็็ นตััวแทน

มููลนิิธิิไต้้ล้้ง-เช็็ง พรประภา นำำ�โดย คุุณปรีีชา พรประภา (ที่่� 5 จากขวา)
ประธานมููลนิิธิิไต้้ล้ง้ -เช็็ง พรประภา คุุณปริิญญา พรประภา (ที่่� 3 จากขวา)
และคุุณชุุมพล พรประภา (ที่่� 4 จากขวา)

บริิษััท สหมนููญผล จำำ�กััด และ เจ้้าของ โรงละครเอ็็มเธีียเตอร์์

ของ คุุณบุุณยสิิทธิ์์� โชควััฒนา ประธานเครืือสหพััฒน์์

บริิษััท ทีีโอเอ เพ้้นท์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
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: ภาพข่่าวกิิจกรรม

โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้ นฐาน

มููลนิิธิิป่อ
่ เต็็กตึ๊๊�ง ร่่วมกัับ โรงพยาบาลหััวเฉีียว จััดโครงการอบรม

โดยมีี
คุุ ณ นงลัั ก ษณ์์ ใจบุุ ญ (นั่่�ง : ที่่� 3 จากขวา) ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ าย
การพยาบาล โรงพยาบาลหััวเฉีียว เป็็ นประธานเปิิ ดการอบรม

ปฐมพยาบาลและช่่วยปฏิิบััติิการแพทย์์ขั้้�นพื้้�นฐาน ปีี 2562

โครงการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ขนั้ พืน้ ฐาน จัดขึน้
เพื่อมุ่งให้อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึง๊ มีความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
ในการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินขัน้ พืน้ ฐานแก่ผปู้ ่ วยฉุกเฉิน ท�ำให้ผปู้ ่ วยได้รบั
การดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย อีกทัง้ ยังส่งผลให้องค์กรมี
การพัฒนาองค์ความรู เ้ กี่ ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิ น
และน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

26
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กระแสน�ำ้ ใจ :

กระแสน�้ำใจ โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

มกราคม - มิถุนายน ปี 2562
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายได้น้อย

ผู้้�ป่่วยนอก (OPD) = 111 ครั้้�ง
134,881.75 บาท
ผู้้�ป่่วยใน (IPD) = 1,061	วัันนอน 2,298,955.43 บาท

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน

		

=

537 ราย

2,747,515.95 บาท

		

=

278 ครั้้�ง

1,282,304.32 บาท

		

= 8,266 ครั้้�ง

5,860,250.00 บาท

		

= 299 ครั้้�ง
= 10,557 ครั้้�ง

3,310,179.73 บาท
15,664,087.02 บาท

3. เงินช่วยเหลือค่ายา ส่วนเกินสิทธิ์ประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือค่าฟอกเลือดส่วนเกินสิทธิ์

5. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการศูนย์หัวเฉียวพิ ทักษ์ชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยณ ที่เกิดเหตุ
รวมเป็็นเงิิน

ทั้งนี้สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

บริษท
ั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผปู้ ่ วย โดยผ่าน
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย
ชือ่ บัญชี โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขทีบ่ ญ
ั ชี 057-2-10202-9 บัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ เมื่อท่านบริจาคเงินแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการบริจาค
เงินที่แผนกการเงิน โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยแฟกซ์หลักฐานดังกล่าว
พร้อมระบุ ชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ FAX : 0-2226-4283
โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ณ ที่น้ี
ขอกุศลผลบุญจงบังเกิดกับท่านและครอบครัว ให้มีความสุข
ความเจริญ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป
๊ ) สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้
ใบบริจาคของโรงพยาบาลหัวเฉียว (มูลนิธป
ิ อ
่ เต็กตึง
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สุขภาพฟันดี..
สร้างรอยยิม
้ ที่มั่นใจ

ดูแลรักษาโรคในช่องปาก โดยทันตแพทย์ผู้ชํานาญการทั่วไป
และเฉพาะทาง รวมถึงเครื่องมือทุกชนิดผ่านกระบวนการทําให้
ปราศจากเชื้อและควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล
พร้อมห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ท่ท
ี ันสมัย

ศูนย์ทันตกรรม Dental Center

• ระบบถ่ายรังสี 3 มิติ (3D)

การบริการทางการแพทย์
•
•
•
•
•
•
•
•

ทันตกรรมทั่วไป เช่น ตรวจและให้คําปรึกษา ขูดหินปูน อุดฟัน
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคเหงือก เช่น เกลารากฟัน การผ่าตัดโรคเหงือก
การทําฟันปลอม เช่น ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
การทําครอบฟัน และสะพานฟัน
การฝังรากเทียม
ทันตกรรมสําหรับเด็ก
ทันตกรรมเพื่ อความสวยงาม เช่น การอุดปิดร่องฟันห่าง
การจัดฟัน การฟอกสีฟน
ั
ศัลยกรรมช่องปาก เช่น ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดแก้ไข
ขากรรไกร การเจาะหนอง ตัดติ่งเนื้อ ถุงนํ้า

• เครื่องฟอกสีฟน
ั ZOOM

• เครื่องมือการแพทย์ท่ท
ี ันสมัย

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจทันตกรรม สําหรับผู้ใหญ่ 11 ห้อง และสําหรับเด็ก 1 ห้อง
เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม
ห้องเอกซเรย์ดิจิตอล
ระบบถ่ายรังสีภาพในช่องปาก
- ระบบถ่ายรังสีภายนอกช่องปาก
- ระบบถ่ายรังสี 3 มิติ (3D)
• ระบบทําความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยเครื่อง
Autoclave ที่ใช้สําหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอนํ้าร้อนและแรงดันสูง
• ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมประดิษฐ์
• ห้องให้การพยาบาลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน
•
•
•
•

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3469, 3470
ที่ปรึกษา พญ.เบญจมาศ วณีสอน / ประภัสสร รุจิรากรสกุล / นพ.พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์ / เอกชัย วานิชกุล / นพ.สุชาติ ฉายเพิ่มศักดิ์ / นพ.ไพโรจน์ ชัยกิตติศิลป์
พญ.เนตรนิภา พรหมนารท / ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ / เจ้าของ โรงพยาบาลหัวเฉียว / บรรณาธิการ พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน / ผู้จัดการจุลสาร อรอานันท์ อนันต์ธนพัชร
กองบรรณาธิการ นงลักษณ์ ใจบุญ / วันทนา กษีรรัตน์ / กราฟฟิก/ถ่ายภาพ ไพรวัลย์ วิจิตรเชื้อ / เทพฤทธิ์ แข็งขยัน ฝ่ายโฆษณา ภญ.สมจิตต์ กาญจนพงศ์กุล ฝ่ายสมาชิก
พรพรรณ สุขภูตานันท์ ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขที่ 665 ถนนบ�ำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2223-1351 โทรสาร 0-2223-1253

